Podmínky zpracování osobních údajů
I. Vysvětlení pojmů a zúčastněné strany
Zpracovatel: Provozovatelem weboveho portalu < www.aktivnizajezdy.cz > a zpracovatelem osobních udaju je
spolecnost SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895; DIČ: ČZ04967895, zapsana u Uradu mestske casti Praha 10, oddíl Č, vlozka
316766,
Dorucovací adresa: SPORTKURZ s.r.o., Komenskeho 1361, 511 01 Turnov; ID datove schranky: 334sxrg ; e-mail:
ou@aktivnizajezdy.cz ; tel.: +420 777 640 202, pracovní doba: pondelí a streda 8:00 az 8:30 (krome statních svatku)
Subjekt údajů: Zakazník (objednatel sluzby nebo obdarovany voucherem), osoba, ke ktere se vazou poskytnute
osobní udaje (dale jen „Zakazník“)
Objednatel služby: Sluzby smí objednat osoba, jez nema v planu se osobne ucastnit zazitku (dale jen „Objednatel“).
Objednatel muze ale i nemusí odebrat objednane sluzby v prípade, kdy zazitek objednal (zakoupil) za ucelem
obdarovaní znameho darkovym poukazem.
Objednatelem muze byt napríklad rodic/prarodic/pestoun/zakonny zastupce nezletile osoby (dítete), dale
zamestnavatel, kolega, znamy, pecovatel, vychovatel, ucitel, osetrovatel atd. Objednatel sluzby vzdy predava
Zpracovateli jen takove udaje o Zakazníkovi, ke kterym obdrzel zmocnení od Subjektu osobních udaju. Objednatel
predava o Subjektu udaju Zpracovateli jen takove informace, ke kterym byl opravnen/poveren.
Dodavatel služeb: Portal obsahuje nabídku sluzeb od ruznych koncovych dodavatelu. Zpracovatel predava osobní
udaje na zakazníky jen takovym dodavatelum, kterí se podílí na dodaní objednanych sluzeb.

II. Účel poskytnutí osobních údajů
Pro dodaní sluzeb uvedenych na portale < www.aktivnizajezdy.cz > potrebuje Zpracovatel získat od
Objednatele/Zakazníka nektere osobní udaje. Plnení smlouvy, vcetne poskytnutí sluzby, je podmíneno souhlasem
se zpracovaním osobních udaju. Neposkytne-li Objednatel/Zakazník pozadovane udaje vcetne souhlasu se
zpracovaním osobních udaju, není mozne u Provozovatele portalu objednat zazitek ci u Dodavatele odebrat
jakoukoliv sluzbu.

III. Typ osobních údajů
1.

2.

Objednatel sdeluje a dava souhlas se zpracovaním techto osobních udaju:
 telefonní a emailovy kontakt
 jmeno a príjmení
 pohlaví
 okres bydliste
 datum narození - (dobrovolné, jen pro účely zasílání blahopřání k narozeninám)
 fakturacní udaje - (dobrovolný údaj, vyžaduje-li objednatel vystavení faktury)

Objednatel smí pri objednaní zazitku poskytnout Zpracovateli tyto informace o osobe, v jejíz prospech sluzby
objednava (osoba, ktere ma v planu poukaz / zazitek venovat).
 telefonní a emailovy kontakt
 jmeno a príjmení, postovní korespondencní adresa za ucelem dorucení darkoveho poukazu
 vek, prípadne udaje o telesnych dispozicích jako je vyska, vaha, obvod hlavy, velikost nohy, zdravotní ci
jine omezení mající vliv na ucast
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IV. Druh údajů a doba, po kterou jsou uchovávány
1.

Do 60. dní od dodaní sluzby Zpracovatel vymaze / zcela znicí tyto udaje:
 zdravotní omezení, telesne dispozice ucastníku
Vyse uvedene udaje jsou poskytovany Dodavateli / pruvodci / instruktorovi za ucelem dodaní sluzby (dale jen
„Instruktor“). Zpracovatel ma s Dodavatelem / Instruktorem uzavrenou ramcovou smlouvu ohledne zachazení s
osobními udaji Zakazníku. Instruktor obdrzí nektere z poskytnutych osobních udaju jen tehdy, jde-li o informaci,
kterou by Instruktor mel znat v souvislosti s dodavaním sluzeb. Instruktorum jsou informace predavany proto,
aby mohli zajistit vhodne vybavení, aby provedli nastavení vystroje ci stroje na míru ucastníka v souladu s
bezpecností, dale aby mohli predchazet skode na zdraví ci majetku.

2.

Zpracovatel muze uchovavat níze uvedene udaje po dobu neurcitou s tím, ze Subjekt udaju ci Objednatel muze
kdykoliv pozadat o vymaz. Vymaz muze byt proveden buď okamzite a to samotnym Subjektem udaju ci
Objednatelem, nebo o nej pozada Subjekt udaju Zpracovatele, v takovem prípade ma Zpracovatel na vyrízení
zadosti lhutu 30 dní.
 jmeno a príjmení Objednatele ci obdarovaneho
 jejich telefonní a emailovy kontakt
 pohlaví, okres bydliste, prípadne korespondencní ci fakturacní adresa

V. Práva Subjektu údajů či Objednatele
1.
Ma-li Subjekt udaju pochybnost ohledne opravnenosti dalsího zpracovavaní osobních udaju Zpracovatelem,
muze „OMEZIT ZPRAČOVANI OSOBNIČH UDAJU“. Ulozene osobní udaje budou oznacene a bude omezene jejich
dalsí zpracovaní v budoucnu. Pozadavek s oduvodnením zasílejte Zpracovateli.
2.
Subjekt udaju ci Objednatel muze pozadat o zmenu udaju ci vymaz Zpracovatele. Zpracovatel ma lhutu pro
vyrízení zadosti 30 dní.
3.
Subjekt udaju ci Objednatel muze kdykoli odvolat souhlas, aniz je tím dotcena zakonnost zpracovaní
zalozena na souhlasu udelenem pred jeho odvolaním. Odvola -li Subjekt udaju ci Objednatel souhlas, dava tím
souhlas s vymazaním veskerych osobních udaju.
4.
Objednatel / Subjekt udaju muze vznest namitku proti zpracovaní osobních udaju, kterou oznamí
Zpracovateli. V takovem prípade bude omezeno zpracovaní osobních udaju do doby, nez se vec vyrídí. Lhuta pro
vyrízení je 30 dní.
5.
Je-li Subjekt udaju nespokojen s jednaním Zpracovatele, ma pravo podat stíznost u dozoroveho uradu: Urad
pro ochranu osobních udaju; Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; Email: posta@uoou.cz ; Datova schranka:
qkbaa2n
VI. Důvody zpracování údajů
1.
Neuciní-li Objednatel / Subjekt udaju vymaz udaju, jez jsou uvedeny v clanku IV, bod 2., ma se za to, ze si
Objednatel / Subjekt udaju preje byt cas od casu Provozovatelem portalu / Dodavatelem kontaktovan za ucelem
informovaní o nabízenych sluzbach, novych zazitcích, mimoradnych akcích, zvyhodnenych nabídkach ci
vernostních benefitech. Dodavatel sluzeb / Provozovatel portalu se muze buď pripomenout, nebo zaslat
konkretní pobídku, pricemz Zpracovatel prihlízí na preference a zajmy Objednatele / Zakazníka.
2.





Poskytovatel muze sve sluzby Objednateli/Subjektu udaju pripomenout temito zpusoby:
prostredky elektronicke komunikace
telefonní hovor
zprava do datove schranky
zprava (dopis) v listinne forme prostrednictvím postovních sluzeb

Tyto podmínky se primerene pouzijí i pro ucely poskytovaní sluzeb podnikatelum. Aktualizovano 9.2.2022
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